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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 8 november 2016 
 
Aanwezig:  
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert, Maikel Harte, Pieter Brasser (politie), en Mattie Verher-
brugge (notulist) 
 
Afwezig MK:  
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder),  Cees Wissel (wijkcoördinator), George Kuijpers en Jan 
van Hees. 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Politiezaken: 
Pieter verteld dat de politie zelf snelheidscontroles mag gaan uitvoeren. Hij vraagt of we suggesties 
hebben voor locaties. Michael stelt voor preventief te controleren in de Braakmanlaan ter hoogte 
van de school. Verder wordt de noordelijke parallelweg vanaf de Braakman naar Biervliet genoemd 
in verband met het naastgelegen fietspad. 
Pieter heeft Biervliet per fiets doorkruist hij vraagt of hierop reacties van inwoners zijn gehoord. De 
aanwezige leden hebben niets vernomen.  
 
Ingekomen stukken:   
Dhr ten Thij zal bij de vergadering van 13 december aanwezig zijn. 
Uitnodiging kenniscafe migratie op 15 nov. en uitnodiging VNG ontvangen. Wij zullen hier niet naar 
toe gaan. 
Cees heeft folder Klus en namens het Waterschap de rooi- en plantlijst  doorgestuurd.  
De EHBO vereniging wil het onderhoud van de door de Rabobank geschonken AED (Markt 10) op 
zich nemen. De Dorpsraad heeft hier geen bezwaar tegen, ook geen idee hoe het nu is geregeld. 
Er zal een bericht worden verzonden met de verwijzing naar de toenmalige contactpersoon.  
 
Bijeenkomst dorpsraden in Kloosterzande: 
Truus en Mattie hebben de bijeenkomst in Kloosterzande met vertegenwoordigers van dorpsraden 
van Hulst , Sluis en Terneuzen bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaringen uitgewisseld 
en tips gedeeld. Afgesproken is dat 16 februari vervolgafspraak plaatsvindt in IJzendijke. Bedoeling 
is dat IJzendijke en wij een vertegenwoordiger van een andere dorpsraad uit de gemeente meene-
men.  
 
Voortgang herkenningspunt Biervliet:  
Tussen de dorpsraad en de ondernemersvereniging is overleg geweest. De ondernemersvereniging 
is nu onderling in overleg over een tegemoetkoming in de kosten. In afwachting hiervan zal uitstel 
worden gevraagd bij Rijkswaterstaat. 
 
Notulen voorgaande vergadering:   
De notulen van 13 september en 10 oktober 2016 worden met enkele aanpassingen goedgekeurd. 
Met dank aan de notulist(en). 
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Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen. 

Actielijst Biervliet:   
Cees is zelf niet aanwezig vanavond maar heeft wat opmerkingen gestuurd: 
M.b.t. de situatie in Driewegen is het overleg met het Waterschap opnieuw opgestart. 
Over het omgekeerd inzamelen volgt meer nieuws na de raadsvergadering van maart 2017. 
Ondergrondse vuilcontainers worden mede in verband met de nieuwe ontwikkelingen voorlopig niet 
in Biervliet geplaatst. 
 
Actielijst dorpsraad Biervliet:  
De borden voor het dorpsbos zijn binnen. Na plaatsing zullen zij in samenwerking met school en de 
natuurouders op feestelijke wijze in gebruik worden genomen. 
Naar aanleiding van de klacht over carbid schieten is er contact geweest met de veroorzaker. Dui-
delijk is dat dit niet meer mag gebeuren in de kern Biervliet. 
Overleg met overige dorpsraden: Philippine is gastheer voor de volgende bijeenkomst van de 
Braakmankernen. Zij verzorgen ook de uitnodiging. 16 februari dus het overleg met de dorpsraden 
Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Taakverdeling leden Dorpsraad:  
Iedereen is akkoord met de vorige keer afgesproken verdeling.  
 
Jaarverslag en jaarvergadering: 
Gezamenlijk is het jaarverslag voorbereid. Volgende vergadering worden de datum en inhoud van 
de jaarvergadering vastgesteld. 
 
Rondvraag; 
Geen vragen. 
 
Afsluiting:  
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.30uur. 
 
MV 


